
Generalforsamling 

Grundejerforeningen Lunden 
14/3 2002 

1. Varsling: Godkendt. 
  

2. Formandens beretning:  
Den 16. maj var der samlet 15 til 20 personer til oprydning, der blev sat gynger op 
og legetårnet blev malet. Der blev fældet 3 frugttræer, og ølkassen blev tømt!!!  
Skt. Hans var der hyggelig samvær med fælles spisning.  
Sommerfesten den 18. august blev igen i år holdt sammen med Hvidtjørnevej. Om 
eftermiddagen var der forskellige lege og konkurrencer for store og små, om 
aftenen var der spisning og dans til den lyse morgen.  
Den 9. december var der juletur til Bidstrup, med efterfølgende gløgg og æbleskiver 
i den Hvide Skole.  
Den 16. februar var der fastelavnsfest sammen med Hvidtjørnevej, det blev afholdt i 
skolegården og der var mødt 54 store og små op. 
  

3. Regnskab: Godkendt. 
  

4. Kraftvarmeværket vil sætte 3 lamper op, på stien hen til hallen, men vil have 
kommunen til at vedligeholde dem. Vi snakker med Hvidtjørnevej så begge veje kan 
bakke op om forslaget. Indtil videre søger Kvorning kommunen.  
Forslag om at søge kommunen om at få lavet midterstriben på vejen fra Laurbjerg 
til Langå? Bestyrelsen havde vendt det på et bestyrelsesmøde og var enige om at 
det ville de ikke blande sig i. 
  

5. Fremlæggelse af budget og kontingent. Vi sætter 2.500 kr. af til traktor, og 
kontingentet fortsætter som før (600 kr. pr. år). 
  

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Jon og Jens ønskede ikke genvalg, Annette 
ønskede at fortsætte. Som nye medlemmer blev det Anne Mette fra nr. 5 og Ditte 
fra nr. 13. Tillykke med valget. 
  

7. Annette fortsætter som formand. 
  

8. Anne Mette blev valgt til kasserer. 
  

9. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter blev Steen som 1 sup. og Kurt som 2. sup. 
  

10. Valg af 2 revisorer blev Aase og Anders. 
  

11. Valg af 2 revisorer suppleanter blev Henrik og Christian.  

  

Evt. Vores konto bliver flyttet til Langå sparekasse. 



Giv Leif i nr. 14 dine videotitler så vi eventuelt kan låne hos hinanden. Hvis du har et eller 
andet du vil gi' væk eller sælge, så giv Leif besked og helst på E-mail, så vil han prøve at 
holde styr på det, og du vil kunne gå ind på hjemmesiden og se hvad der er at tilbyde. 

Skal de udgåede rødtjørne træer udskiftes? Og skal de evt. klippes? Ja, bestyrelsen 
sætter nye. Det er op til den husstand som har træet stående om de vil klippe det. 

Skoven nede ved Lone og Steen er bleven for stor og skygger. I skrivende stund mødes 
man på søndag den 24. marts kl. 10.00, hvor de vil beskære træerne. 

Da der ofte er store lastbiler der kører op ad Lunden, vil vi søge om at få et skilt med 
"lukket vej" op nede ved vejen. Leif har snakket med Teknisk Forvaltning som oplyser at 
de skal have en ansøgning fra Grundejerforeningen. Langå Kommune sender så 
ansøgningen videre til Århus Amt til afgørelse.  

Der vil blive sat en stor fælles grill op henne ved æbletræerne 

Så var den der igen, hundelort og kattelort, ja ja det er jo altid et godt diskussionsemne, 
som vi kan vade i hvert år!!! 

 

Bestyrelsen består nu af:    

 

Formand Annette Skov Sørensen (nr. 31)  
 

Kasserer Anne Mette Nielsen (nr. 5)  
 

Bestyrelsesmedlem Ditte Hansen (nr. 13)  

 

Bestyrelsesmedlem Erling Behr (nr. 25)  
 

Bestyrelsesmedlem Finn Rasmussen (nr. 27)  
 


